
Dispoziţii privind intrarea în ţară în 
contextul Covid 19

1. Intrarea în ţară din state sigure

Intrarea în țară este posibilă fără limitări în cazul sosirii dintr-o țară sigură  
(Anexa A1 a Directivei cu privire la intrarea în Austria) (Versiunea: 13.08.2020)

Pentru o enumerare a statelor sigure, consultați: www.bmeia.gv.at

 ▪ pentru austrieci,
 ▪ cetăţenii UE-SEE,
 ▪ elveţieni,
 ▪ persoanele cu domiciliu sau reşedinţa obişnuită în Austria,
 ▪ persoanele cu permis de şedere, cu drept de şedere conform NAG 

sau AsylG 2005, viză D sau carte de identitate cu fotografie conform§ 95 din 
Legea privind poliţia pentru străini - FPG

 
(Pentru persoanele cu domiciliul sau reşedinţa obişnuită în Austria, care se află în afara teritoriului Austriei pe data de 
24.07, până pe data de 29.07 se aplică regimul juridic adoptat înainte de intrarea în vigoare.)

Data de valabilitate a informării: 13.08.2020

Dacă persoana a staţionat şi în alte ţări în ultimele 10 zile,
intrarea în ţară este posibilă în următoarele condiţii: 

 ▪ La intrarea în ţară, persoana prezintă un certificat medical, care confirmă un rezultat negativ la testul 
PCR (important: confirmarea nu trebuie să fie mai veche de 72 de ore). 

 ▪ Dacă persoana nu poate prezenta un test PCR cu rezultat negativ la intrarea în ţară, după intrarea în 
ţară, trebuie să petreacă 10 zile în carantină (la domiciliu) şi să prezinte o confirmare obligatorie de 
cazare (şi să suporte singură costurile pentru aceasta). 
Persoana poate încheia perioada de carantină (la domiciliu) dacă efectuează în timpul acesteia un test 
PCR, iar rezultatul testului este negativ (testul PCR trebuie plătit de persoana în cauză).

Condiţia necesară este ca persoana respectivă să fi staţionat
exclusiv într-unul din aceste state în ultimele 10 zile!
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2. Intrarea în ţară din state cu risc epidemiologic

În cazul sosirii dintr-un stat, în care există un risc crescut referitor la COVID-19
(Anexa A2 A Directivei cu privire la intrarea în Austria), este necesară prezentarea unui certificat de sănătate  
(Versiunea: 13.08.2020):

Pentru a consulta lista statelor, pentru care a fost emisă o avertizare de călătorie, accesați: 
www.bmeia.gv.at/reise-aufenthalt/reisewarnungen

Data de valabilitate a informării: 13.08.2020

Condiţia necesară pentru intrarea în ţară din state cu risc epidemiologic

 ▪ La intrarea în ţară, persoana prezintă un certificat medical, care confirmă un rezultat negativ la 
testul PCR (important: confirmarea nu trebuie să fie mai veche de 72 de ore).

 ▪ Dacă persoana nu poate prezenta un test PCR cu rezultat negativ la intrarea în ţară, după intrarea 
în ţară, trebuie să intre în carantină (la domiciliu) şi să prezinte o confirmare obligatorie de 
cazare (şi să suporte singură costurile pentru aceasta). După intrarea în ţară, persoana trebuie să 
efectueze un test PCR în curs de 48 de ore (testul trebuie plătit de persoana în cauză). 
Dacă rezultatul testului este negativ, carantinarea poate lua sfârşit.

3. Intrarea în ţară din alte ţări

Pentru intrarea directă în ţară din toate celelalte ţări (adică ţări care nu sunt enumerate în anexele A1
sau A2 ale Ordonanţei de intrare pe teritoriul Austriei), intrarea în ţară este posibilă fie cu un
certificat medical, fie cu intrarea în carantină (la domiciliu) timp de 10 zile.

Condiţia necesară pentru intrarea în ţară din toate celelalte ţări 

 ▪ La intrarea în ţară, persoana prezintă un certificat medical, care confirmă un rezultat negativ la 
testul PCR (important: confirmarea nu trebuie să fie mai veche de 72 de ore).

 ▪ Dacă persoana nu poate prezenta un test PCR cu rezultat negativ la intrarea în ţară, după intrarea 
în ţară, trebuie să intre în carantină (la domiciliu). Persoana poate încheia perioada de carantină 
(la domiciliu) dacă efectuează în timpul acesteia un test PCR, iar rezultatul testului este negativ 
(testul PCR trebuie plătit de persoana în cauză).


